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Підстави розроблення професійних
стандартів
•
•
•
•
•
•

•

Листопад 2011 – прийняття Національної рамки кваліфікацій
Грудень 2015 – ЗУ «Про державну службу» (ст.13)
Грудень 2016 - затвердження плану заходів із впровадження Національної
рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки
Вересень 2017 - ЗУ «Про освіту» визначив окремі елементи Національної
системи кваліфікацій (НСК), у т.ч. професійні стандарти як невід'ємну частину
НСК:
Травень 2017 – затвердження Порядку розроблення й затвердження
професійних стандартів
Грудень 2017 – затвердження Концепції реформування системи професійного
навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Лютий 2017 – затвердження Методики розроблення професійних стандартів
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Навіщо розробляти професійні
стандарти?
Основна мета професійного стандарту (ПС) - чітко
визначити трудові функції
Це визначення необхідно для:
– Системи підготовки державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад як орієнтир в
процесі набуття відповідних знань і компетентностей;
– Системи оцінювання ефективності роботи зазначених категорій –
як певний орієнтир реалізації функцій
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Процес розроблення професійних
стандартів: поточний стан
Процес розроблення здійснюється за підтримки проекту «Support to
Comprehensive Reform of Public Administration in Ukraine», що
фінансується ЄС
24.05.18 – визначення робочої групи з розроблення професійних
стандартів (ПС)
08.06.18 - старт роботи, визначення переліку ПС:
–
–
–
–

Державний секретар;
Генеральний директор директорату / директор генерального департаменту;
Керівник експертної групи у складі директорату / генерального департаменту
Державний експерт директорату / генерального департаменту

Серпень 2018 – проведено тренінги з основ функціонального аналізу за
участі зазначених вище категорій державних службовців
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Формування проекту професійного стандарту:

Перелік трудових функцій і трудових дій/операцій, що входять
до них, та результати оцінювання їх частоти
Трудова
функція

Трудові дії /
операції

Знання
Професійні
компетентності
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Уміння й
навички

Необхідні
предмети
праці

Результат розроблення професійного стандарту
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Європейський підхід
Головний спеціаліст (менеджер) державної служби зайнятості
(public employment service manager)
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F070e94a8-a933-4557-9b95fefe7f4f1763&conceptLanguage=en&full=true

Загальний опис

Важливі навички і
компетентності

Знання

Здійснює нагляд за діяльністю підрозділу
державної служби зайнятості. Здійснює
нагляд за персоналом, який допомагає
людям знайти роботу або забезпечити
професійну орієнтацію.

•
•
•

Критично важливі:
Законодавство про зайнятість
Трудове законодавство
Знання основ управління персоналом

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

застосувати стратегічне мислення
дотримуватися правових норм
координувати оперативну діяльність
розробляти програми збереження
працівників
підтримувати зв'язок з місцевою
владою
підтримувати відносини з місцевими
представницькими органами
складати бюджет і керувати ним
здійснювати реалізацію державної
політики
укладати трудові угоди
організувати оцінку персоналу
сприяти реалізації політиці зайнятості
сприяти гендерній рівності
контролювати персонал
контролювати якість роботи
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Додаткові (бажані):
формування рекомендацій з побудови
кар'єри
формування рекомендацій з дотримання
державної політики
аналіз рівня безробіття
здійснювати розвиток працівників
підрозділу (коучінг)
координувати навчальні програми
розробляти політику зайнятості
розробляти навчальні програми
оцінка співробітників
надавати інформацію про навчальні
програми
запроваджувати політику включення до
колективу

Дякую за увагу!





www.ipq.org.ua
info@ipq.org.ua
Тел. 044 270 6007, 044 428-75-21
https://www.facebook.com/Інститут-професійнихкваліфікацій

